
أعطججى بمعنججى وآتججى جججاء بمعنى أتى أن بينهما والفرق المد هذا وآتوها 
سججألوا مججا يعطججون أنهججم على يدل التفسير مجموع أو القراءتين وتفسير
بمعنججى وآتججاهم باختياره جاءهم يعني الشيء أتى يعني بانقياد إليه ويأتون

إيججش سججئلوا مججا يعطججون قججوم هؤلء ذلك مع ولكن كره عن ولو أعطاهم
القججوم هججؤلء فصججار لجاءوهججا لتوهججا الثانيججة القراءة في ولهذا اختيار عن

أن بحجججة وسججلم عليه الله صلى النبي يستأذنون الذين أو يعتذرون الذين
سججبحانه وهججو عنهججم أخبر الله لن قالوا ما خل ف المر صار عورة بيوتهم
فججي مججا علججى تعججالى اللججه اطلع مججن وهججذا قلججوبهم فججي ما أعلم وتعالى
نحججن نعلججم ل قججوم من ممن يصدر يقع لم مستقبل أمر عن أخبر القلوب

عبججده مججن يحدث ماذا يعلم وجل عز والله يعلم الله ولكن قلوبهم في ما
من أبلغ يعلم وتعالى سبحانه إنه بل القصد هذا به يحصل ما لهم حصل لو

ًقججال صججالحا لعملججوا الججدنيا إلججى ردوا لو إنهم يقولون الذين عن قال ذلك
وو ((:  تعالى لل ددوا لو ردوا رر لعدا لمدا لل رهوا لل ره رن ون سبحانه لنه]28: )[النعام) لع

لمدا ((:  قال النسان قلب في ما يعلم وتعالى رثوا لو بب لل لهدا لت بل لب ررا لإ لسري )) لي
ًا إل بها تلبثوا وما لتوها فججي يججتريثون ل يعنججي تريثججوا بمعنججى تلبثججوا يسير
ًا إل وقبولهججا الفتنججة إعطاء بل(( :  قججوله يسججير ررا لإ لسري هججذا إن  قيججل)) لي
: بعضججهم وقججال نعم العدم به يراد قد والقليل اليسير لن عدما إل بمعنى
را (( إل ًل إل ) أي) يسرير هججو اليسججير الزمججن وهذا الحقيقة وجه على قلي

المسججافة هججذه يجيبوا ثم يسألوا أن بين ما يعني والجواب السؤال بين ما
ًا قصيرة ل وال طويلة المدة من القائججل قججول بين التي كالمسافة هي جد

ل بججالله والعيججاذ أنهججم يعنججي قبلججت المشججتري فيقججول الشججيء هججذا بعتك
ًا يتريثون ول يتلبثون ًا يقبلون بل أبد الفتنججة وسججؤال قبولهم بين ليس فور

القصججيرة المججدة هذه أن الحقيقة وفي والجواب السؤال مدتي بين ما إل
بل(( :  قوله فسر ولهذا كالعدم ررا لإ لسري ًا إل  يعنججي)) لي لمدا (( ومججا عججدم لو
رثوا بب لل لهدا لت بل لب ررا لإ لسري  )) لي

ود  لق لل لو رنوا ((  ردوا لكدا له له لعدا بل ون ال رل لم وب لن ل لق دلو لو لر ري لبدا ود ل
ل لن ا لكدا رد لو وه لع

له بل رل ال رئو وس ود]15: )[الحزاب) لم لق لل لو رنوا ((  مؤكججدة هججذه ) الجملججة) لكدا
؟ مؤكد بكم

 الواو: الطالب
مؤكدة هي ما  الواوالشيخ:
وقد باللم: الطالب

 ثلثة قلنا نحن بعد ايش وقد  باللمالشيخ: 
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...: الطالب
مؤكججد فججإنه القججرآن فججي التعججبير هججذا مثل جاء كلما مقدر  وقسمالشيخ:

تقججدم القسم قبل من الله عاهدوا كانوا لقد والله يعني الثلثة بالمؤكدات
جججانب فججي ولكن النكار جانب في ل الشيء عن يقسم تعالى الله أن لنا

لم(( مثل النكار جانب في عليه يقسم وقد الهمية لع لز لن   لذي بللل رروا ا لفلل لك

ون ون لأ رثوا لل لع وب ول ري لل ى رق ببللل ي لب لر بن لو رثلل لع وب رت اللججه أكججد هنججا]7: )[التغججابن) لل
وهججذا الدبججار يولججون ل قبججل مججن اللججه عاهدوا أنهم منهم العهد هذا تعالى
الرسججول مججع والمعاهججدة والسلم الصلة عليه الرسول وبين بينهم العهد
بن:  تعالى الله قال كما الله مع معاهدة وسلم عليه الله صلى لإ لن ((  لذي بل ا

لك لن رعو لي لبدا لمدا ري بن لن لإ رعو لي لبدا له ري بل عليججه الرسول عاهدوا فهم]10: )[الفتح) ال
نقججض لن العهد نقضوا ولكنهم الدبار يولون ول يفروا أل والسلم الصلة
سجية تلك المنافقين خصال من ؟ من خصال من والكذب والخيانة العهد
ردوا العافية الله نسأل فيهم له لعدا له ((  بل ون ال رل لم وب لن ل لق دلو لو لر ري لبدا ود ل

ل )) ا
لن ل((:  قوله محل ما دلو لو لها محل ل أنه بعضهم قال ؟ العراب ) من) ري

يعني للمعاهدة بيان إنها بعضه وقال عاهد لقوله جواب لنها العراب من
لن ل((  كلمة الدبار يولون ل أنهم وقعت التي المعاهدة أن دلو لو لر ري لبدا ود ل

ل ا
محججذو ف الثججاني والمفعول الدبار الول المفعول مفعولين إلى ) تحتاج)

والنحرا ف النصرا ف معناه الدبر تولية أدبارهم عدوهم يولون ل والتقدير
و وجوههم تكون أن من فبدل ون العجدو نح و أدبجارهم تك فهجم العجدو نح

العججداء ملقججاة عنججد الدبججار يولججون ل انهججم وعاهججدوا الول فججي أقسموا
لن:  تعالى الله قال العهد نقضوا ولكنهم لكدا لو رد ((  وه له لع بللل رل ال رئو وسلل )) لم

لن المؤلف قال لكدا لو رد ((  وه له لع بل رل ال رئو وس هججذا فعلججى بججه الوفججاء  عن)) لم
فالعهججد بججه الوفججاء عججن بججل نفسججه العهججد علججى هججو مججا المسؤولية تكون

عججن سججؤال بججه الوفججاء عن والسؤال به الوفاء عن مسئول يعني مسئول
ًا وقوعه ًل فيقال أيض فيكججون العهججد تنقججض ألججم عهد وبينك بيني أليس مث

فججي تكججون مججتى المسؤولية هذه به الوفاء وعن العهد نفس عن السؤال
في فإنها ربه وبين النسان بين التي المسؤولية أما ؟ الخرة في أو الدنيا

الججدنيا فججي فهججي النججاس وبيججن بينججه تكججون الججتي المسججؤولية وأما الخرة
لن بالعهد بالوفاء يطالب لكدا لو رد ((  وه له لع بل رل ال رئو وس  )) لم

ول:  تعالى قال ثم رق ون ((  رم لل رك لع لف ون رر لي لرا لف ول ون ا وم لإ رتلل ور لر لن لف لت لملل وو لملل ول ا
لو لل لأ وت لق ول  عيسى لنا يذكرها أشياء ثلثة ) تفيد) (( لن]16: )[الحزاب) ا

 ؟...والنصب : النفي الطالب
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والنصب : النفي الشيخ
...: الطالب
 : إيش الشيخ

...: الطالب
 :ل الشيخ

:والستقبال الطالب
أو للحال يكون لن محتمل المضارع الفعل أن يعني : والستقبال الشيخ 

للنفججي لججن وهججل للستقبال يكون أن تعين لن عليه دخلت فإذا للستقبال
للنفججي لججن هججل اللججه عبد يا ؟ المؤبد النفي وتقتضي تستلزم يعني المؤبد
 ؟ التأبيد ولغير للتأبيد تكون وإل  وما... ؟ المؤبد

. التأبيد : لغير الطالب
ًا الشيخ  ؟ التأبيد لغير : دائم

...:  الطالب
نعم للتأبيد :وتكون الشيخ

...: الطالب
 ؟ التأبيد على مثال هات ، ولهذا لهذا تكون : يعني الشيخ 

ون: الطالب لإ لف وم  ((  رلوا لل لع وف ون لت لل رلوا لو لع وف   ؟]24: )[البقرة) لت
ون : طيب الشيخ لإ لف وم ((  رلوا لل لع وف ون لت لل رلوا لو لع وف واليججة]24: )[البقججرة) لت

ون((  للتأبيد معنا التي رم لل رك لع لف ون رر لي لرا لف ول ون ا وم لإ رتلل ور لر لن لف لت لملل وو لملل ول لو ا لأ

لل وت لق ول  ؟ التأبيد لغير وتأتي  طيب)) ا
  ؟...: الطالب
في تقولون  إيش... من أكثر في... ربما أو هنا للتأبيد أنها :الظاهر الشيخ

ون ؟ التأبيد لغير وال للتأبيد هي هل الية هذه لللل وم ((  رك درو رضلل بل لي رذ ى لإ )) لأ
يضرونهم ل أو أذى بغير المؤمنين يضرون قد إنهم هل]111: عمران [آل
 ؟ أذى إل

...: الطالب
لول:  تعالى الله : قال الشيخ ره ((  لن وو بن لم لت ردا لي لب لمدا لأ وت لب لم بد وم لقلل له لدي ويلل )) لأ

للتأبيد هذه]7: [الجمعة
 ...: الطالب
. الموت يتمنون النار عذاب في ، الموت يتمنون قد هم : ما الشيخ

؟...: الطالب
بقوله مؤكدة الدنيا في حتى ولكن الموت يتمنون ما الدنيا في : ل الشيخ
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مالك: ابن قال كما التأبيد تقتضي ) ل) (( لن أن الصحيح ابدا
را بللن النفل ي رأ ى ومن"    وسلواه اردد فقلوله               مؤبلد

" فداعضدا
ًا للتأبيد تأتي أن يمكن ما  تفيده قد وإل التأبيد تستلزم ل معناه يعنى أبد

) ل) ترانللل ي (( لن لموسججى تعججالى اللججه قول إن أهل السنة قال ولهذا
ومنكججروا المعتزلة وأما الخرة في ول الدنيا في ل الله يرى ل أنه يستلزم

فتججدل التأبيججد ) تفيججد) (( لن:  يقولججون فججإنهم وتعالى سبحانه الله رؤية
ول نعججم ًأي أبججدا يججرى ل اللججه أن علججى رقلل ون ((  رم لللل ركلل لع لف ون رر لي لرا لفلل ول ون ا لإ

وم رت ور لر لن لف لت لم وو لم ول لو ا لل لأ وت لق ول أو المججوت مججن تفججروا لججم فججإن ) يعنججي) ا
ل فهججو فججروا إذا إل فرار ل لنه الواقع لبيان القيد هذا الفرار نفعكم القتل

رذا((:  قججال القتل أو الموت من شيء أي ينفعهم لإ لو فججرض لججو ) يعنججي)  
لن  ل(( فررتججم ) إن) (( وإذا القتججل أو المججوت من فررتم أنكم رعللو بت لم رت
بل(( فراركم ) بعد) الدنريدا فل ي لإ رل   للري فرض على يعني آجالكم  بقية)) لق
مجا ل ؟ الحيججاة فججي سججتبقون فهججل القتججل مجن أو الموت من فررتم أنكم

ًل إل يمتعون ل فروا إن يبقون تقججدير علججى هجذا نعجم آجالهم بقية وهو قلي
ن الفائدة ما وحينئذ فرارهم عليجه المفجروض القتجال النسجان يجدع أن م
وقججد التججولي حالججة فججي يموت قد ينفعه ل وقد ينفعه قد لمر الدبر ويولي
ًا سيبقى وعمر بقي لو لكن ويعمر يبقى ًل إل يمتع ل ؟ أبد طججال مهمججا قلي
قججال بشججيء ليسججت للخججرة بالنسججبة كلها الدنيا ولهذا قليل فإنه به المد
ول:  تعالى الله لب لن ((  ررو لث وؤ لة رت لريدا لح ول لريدا ا ون دد رة* ال لر لخ لوال رر   وري لق ى لخ وب لأ )) لو

:16[العلى سججوط موضججع أن والسججلم الصججلة عليججه النججبي وأخبر]17 
ليججس الحقيقججة في الدنيا فمتاع فيها وما الدنيا من خير الجنة في النسان
رذا ((:  قجججال ولهذا الخرة لوقت بالنسبة بشيء لإ لن ل لو رعو بت لم بل رت رل لإ للري لق

اللججه سججبيل فججي قتلججوا فججإنهم سججبيل فججي قتلوا لو آخر شيء هناك  ثم))
لول:  تعالى الله قال أحياء ولكنهم رلوا ((  رقو ون لت لم رل لل لت وق لل لفللل ي ري لبري لسلل

له بل رت ال لوا وم ول لأ رء لب لريدا وح ون لأ لك لل لن ل لو ررو رع وش القول  هذا]154: )[البقرة) لت
لول عنه نهينها بالقلب الظن وحتى عنه نهينا باللسان بن ((  لب لس وح لن لت لذي بل ا

رلوا لت لل لفل ي رق لبري له لس بل رتدا ال لوا وم ول لأ رء لب لريدا وح لد لأ ون وم لع لهلل بب لن لر رقللو لز ور )[آل) ري
يكججون سبيل في قتل من بأن الحسبان ول القول يجوز فل]169: عمران

ًا الججدنيا كحياة وليست برزخية حياة الروح حي لكنه البدن ميت هو بل ميت
أحيججاء وهججم دفنججاهم لججو لننا هؤلء يدفن أن جاز ما الدنيا كحياة كانت ولو

إنهججم قججالوا مججن ضلل نعر ف وبهذا وأهلكناهم قتلناهم قد لكنا الدنيا حياة
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بهججذا ويتوصلون ويجيبونك لك الله يدعوا أن سألتهم إذا لك يسألون أحياء
. نعم أولياء يدعونهم وبمن وبالنبياء بهم الشراك إلى الشيء
 ؟...: الطالب
ول:  تعالى قال كما الحوال تعميم : لجل الشيخ رق بن ((  لت لإ وو لم ول لذ ي ا بللل ا

لن درو لف ره لت ون ره لم بن لإ وم لف رك لقري ًا يقججال أو]8: )[الجمعة) رمل الججذين هججؤلء أيضجج
 . قتل بدون يموتون قد للقتال جاءوا

؟...: الطالب
أن ويحتمججل الظججاهر هو هذا منهم أفضل هو ومن بالشهداء :خاص الشيخ
ًا هذا يكون اللججه وجججه ابتغججاء للمججوت تعرضوا الشهداء لن بالشهداء خاص

فلمججن البرزخيججة الحيججاة في للشهداء هذا ثبت إذا يقول العلم أهل وبعض
ًًل فيججه أن عنججد ولكن والنبياء الصديقين مثل أثبت منهم أفضل هو احتمججا
عججرض الشججهيد كغيججره ليججس الشججهيد لن وذلججك بالشهداء خاص هذا بأن

ًا يكون بأن فيجازى نفسه وباع للموت نفسه هجو مجن المشجهور لكجن حيج
ًا أخججرى خصيصججة لهججم والنبياء الحكم ذلك له الشهداء من أعلى مجا أيضجج

 . أجسادهم تأكل ل الرض أن وهي بغيرهم هي
؟...:  الطالب
. قتلوا ما لكنهم أنفسهم عرضوا هم نعم... هذا لهم يحصل : ما الشيخ

؟...:  الطالب
العلم أهل أكثر رأي قلت ما فيها والمسألة الشيء بهذا نجزم : ما الشيخ
فهجو مرتبجة منهجم أعلجى كجان مجن إن يقولجون أنهم عليهم اطلعت الذين
.  بذلك منهم أولى
ًل ًل إل يؤمنجججون فل ، يؤمنجججون مجججا فقلي ذكجججره التعجججبير هجججذا ومثجججل قلي

ًا يؤمنون ل يعني العدم به يراد أنه المفسرون . أبد
اليججة هججذه فججي قبلهججا الججتي مججن ))انتهينا منهم طدائفة قدالت وإذ((  

النسان يذكر أن هو والرجا ف بالمؤمنين المنافقين إرجا ف بيان الكريمة
ومخذل مرجف القتال باب وفي الرجا ف هذا والقلق الخو ف به يكون ما

فججي الرغبججة يقلججل مججن والمخججذل يخججو ف من المرجف أن بينهما والفرق
عزيمتججه يثبججط فهو المخذل وأما يرهبه فالمرجف بينهما الفرق هذا الخير
ون هجؤلء فجرق فبينهمجا وكجذا كجذا وإيجش الفائجدة إيش يقول وإل مرجف

: قججالوا ولهججذا عليكججم خطججر لنججه هنججا مقججام فججي ما مرجفون ؟ مخذلون
الرجججا ف شججأنهم مججن المنججافقين أن منججه ) فيسججتفاد) (( فللدارجعوا

. بالمؤمنين
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لقججول المنافقين صفات من بالوطن العتزاز أن الكريمة الية فوائد ومن
الوطنيججة حميتهججم إحمججاء بججذلك ) وقصججدهم) يثرب أهل (( يدا:  لقولهم

علججى كذب ) فإنه اليمدان من الوطن حب(  يروى الذي الحديث وأما
 صحيح هو ما والسلم الصلة عليه الرسول

بجه اسججتدل هكجذا بيججثرب المدينجة تسجمية ججواز الكريمة الية فوائد ومن
 بعضهم
...: الطالب
وأقره عنهم حكاه تعالى الله أن القائل هذا قول وجه  يستفاد : ما الشيخ
العكججس علججى يججدل إنمججا بججل ذلك على يدل ل قال العلم أهل بعض ولكن
الكفر يحكي تعالى الله لن المنافقين من يكون إنما بيثرب تسميتها وأما
وغيرهججم المنججافقين مججن الكفججار هججؤلء يقوله ما كل يحكي الكافرين عن

ًا ل ؟ لججه إقججرار الكفججر مججن عنهججم حكججاه ما وهل أن اليججة مججن يسججتفاد إذ
الصججلة عليججه النججبي قال ولهذا المنافقين شأن من بيثرب المدينة تسمية

الرسججول بأن واضح  وهذا) المدينة وهل ي يثرب ( يقولون:  والسلم
الفائججدة هججذا علججى ويتفججرع التسججمية هذه يرتض لم والسلم الصلة عليه

نقججول العججرب نقول ل المؤرخين أولئك من عليه كان ما بيان عليها يتفرع
عججن يتحججدثون فكججانوا المستشججرقون جججاء إمعججة هججم الججذين السججلميين

قججال كمججا محمججد قججالوا فقججط محمد باسم والسلم الصلة عليه الرسول
بأنها المدينة عن ويتحدثون والسلم الصلة عليه الرسول عهد في الكفار
المستشججرقين هججؤلء يقلججدون أولئك يقلدون المساكين هؤلء فجاء يثرب

بكلمججة المدينججة عججن ويعججبرون محمد بكلمة الرسول عن يعبرون فصاروا
. والرقي الفخر هو هذا وكأن يثرب
الرجججا ف علججى يقتصروا لم المرجفين أولئك أن الكريمة الية فوائد ومن

رعوا((:  بقولهم الناس ضللوا بل لج ور لفدا علججى ويتفججرع منججه )  فيسججتفاد)  
بالمنججافقين ؟ بمججن شججبه ففيججه الحق إلى الرجوع إلى دعا من كل أن هذا

ًل أرجفججوا ) هججؤلء) (( فللدارجعوا :  لقججول الججترك إلججى دعججوا ثججم أو
رعوا(( لج ور ) . ) لفدا

رن (( الكريمة الية فوائد ومن لذ وأ لت وس لي رق لو لري رم لف رهلل ون بل ي لم لبلل بن ) إلججى)...ال
يسججتأذنون جججاءوا حيث المنافقين مكر بيان الكريمة الية فوائد من آخره

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول لكججن البقججاء نيتهججم فججي ليججس وإل تمويهجج
رن((  يموهون لذ وأ لت وس لي رق لو لري رم لف ره ون بل ي لم لب بن تمججويه علججى دليججل ) ففيججه) ال
بعججد إل ينصججر ف ل الججذي المنقججاد المججؤمن بحججال حججاله وإظهججار المنججافق
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مججن الحال هذا مثل في أو المر هذا مثل في الستئذان أن مع الستئذان
اللججه قججال كمججا ولججد يججا المججؤمنين شججأن من بالحق الستئذان ؟ من شأن

لمدا:  تعالى بن لإ لن ((  رنو لم وؤ رم ول لن ا لذي بل رنوا ا لم له آ بل له لبدال لل رسللو لر لذا لو لإ رنوا لو لكللدا

ره لع لل ى لم رر لع وم رع لأ لم وم لجدا ربوا لل له وذ بت ى لي ره لح رنو لذ وأ لت وس .]62: )[النور) لي
((:  لقججوله الكججذب المنججافقين شججأن مججن أن الكريمججة اليججة فوائججد ومججن

لن رلو رقو بن لي لندا لإ لت رريو رة رب لر وو . كاذبون  وهم)) لع
ون ((:  لقججوله القلججوب في بما تعالى الله علم إحاطة بيان فوائدها ومن لإ

لن ردو لري بل ري ررا لإ لرا يعلججم قججد ) فهججذا) بعورة هل ي (( ومدا:  قوله  أما)) لف
)) يريدون (( إن لكجججن العدو من عليها ول حصينة البيوت إن ظاهر لنه

اللججه أطلعه من أو صاحبها أو وجل عز الله إل يعلمها ل القلب في الرادة
. عليه تعالى
هججل الن شججو ف بالباطل الناطق تكذيب وجوب الكريمة الية فوائد ومن
أن إلججى نظرنججا إن هججو ؟ مشججروعية نقججول أو وجججوب بكلمججة التعبير يصح

اليججة ؟ الية من يؤخذ هل على الكلم لكن يجب قلنا إبطاله يجب الباطل
أبطلجه تعجالى اللجه لن بالباطجل النجاطق قول إبطال ذلك مشروعية فيها
)  ) بعورة هل ي (( ومدا:  قوله في
وو:  تعججالى قججال ثم لل لو وت ((  لل لخ وم رد لهلل وري لل ون لع لهللدا لملل لر لطدا وق بم لأ رلوا رثلل لئ رسلل

لة لن وت لف ول لهدا ا وو لت المنججافقين أن الكريمججة اليججة من يستفاد آخره ) إلى)... لل
ًا الناس أشد وو:  لقوله ذعر لل لو وت ((  لللل لخ وم رد لهلل وري لل ون لع لهللدا لملل لر لطدا وق بم لأ رثلل

رلوا لئ لة رس لن وت لف ول لهدا ا وو لت ًا عندهم ) لن) لل ن دخلجوا الجذين هجؤلء من ذعر م
. أقطارها
ًا الية من ويستفاد ((:  لقججوله والشججرك الكفججر مججن المنافقين قرب أيض
رلوا لئ لهدا... رس وو لت لل  ل المر في ننظر ويقولون يتلبثون ما ) مبادرين)  

ًا كفر إذا النسان وأن للكراه حكم ل أنه الية هذه من يستفاد وهل مكره
مججن يسججتفاد هججل أقججول نعججم ؟ ل وإل الكافر حكم كفره على يترتب فإنه
ًا كفججر مججن وأن للكراه حكم ل أنه الية يسججتفاد مججا ؟ الثججم فعليججه مكرهجج
فيججه فليجس وافقججوا السجؤال بمجججرد أكرهجوا مجا سئلوا هؤلء لنه ؟ لماذا

ون:  تعالى لقوله معارضة لم لر ((  لفلل له لك بل ون لبللدال لد لملل وعلل له لب لن لمللدا بل لإي ون لإ لملل
له لر وك . الية هذه يعارض ل] 106: )[النحل) رأ
يعيش أن يريد مادية حياة حياته المنافق أن بيان الكريمة الية فوائد ومن

ًا كان سواء إذا اليججة من وجهه هؤلء لن الية من وجهه كافر غير أو كافر
ًا أتوها الفتنة سئلوا ًا إيمان ليس فإيمانهم إذ الحقيقججي المؤمن وإل حقيقي
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.  أشرك ما الشرك سئل لو
ود:  اللججه قججال ثججم لق لل لو رنوا ((  ردوا لكللدا لهلل له لعدا بللل ون ال رل لملل وبلل لن ل لق دلللو لو ري

لر لبدا ود ل
ل لن ا لكدا رد لو وه له لع بل رل ال رئو وس ]15: )[الحزاب) لم

: لقججوله وخيانججة غججدر أصججحاب المنججافقين أن الكريمججة اليججة مججن يستفاد
ود لق لل لو رنوا ((  ردوا لكدا له له لعدا بل ون ال رل لم وب لن ل لق دلو لو لر ري لبدا ود ل

ل الن ) وهججم) ا
وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي بسججؤال يموهججون لكنهججم الدبار يحاولون

ًا واستئذانه شجبه ففيجه العهجد نقض من كل أن الفائدة هذه على يتفرع إذ
ًا واليهود المنافقين من الصججلة عليججه النججبي عججن الحججديث ججاء ولهذا أيض

ذلك على  يتفرع) غدر عداهد إذا ومنهدا ثل ث المندافق ( آية والسلم
عنججه البعد المؤمن على فالواجب المنافقين صفات من الغدر كان إذا أنه
ًا ذلجك لكجان المنجافقين صجفات من أنه إل الغدر من يكن لم لو فجي كافيجج

. منه والحذر البعد وجوب
((:  لقججوله وجججل عز الله بحق المنافق استهانة الكريمة الية فوائد ومن

ردوا له له لعدا بل لكججن أهون يكون قد مثلك النسان مع العهد نقض ) يعني) ال
. وأعظم أشد وجل عز الله مع العهد نقض
ذلججك وجججه العججدو ملقاة عند الدبار تولية تحريم الكريمة الية فوائد ومن

ًا المنافقين عن هذا ذكر تعالى الله أن الكريمججة الية دلت وقد منه تحذير
ليدا:  تعججالى اللججه لقججول الججذنوب كبججائر من أنه على النفال سورة في  ))

لهدا دي لن لأ لذي بللل رنللوا ا لم لذا آ رم لإ رتلل لقري لن لل لذي بللل رروا ا لفلل رفللدا لك وح رم لفل لز ره دلللو لو رت
لر لبدا ود ل

ل ون* ا لم لو وم   له بل لو رذ ري لئ لم وو ره لي لر رب بل رد رفللدا لإ بر لح لت رل رم لتللدا لق وو لل رزا لأ بريلل لح لت رم
لل ى رة لإ لئ ود لف لق لء لف رب لبدا لض لغ لن لب له لم بل ره ال لوا وأ لم رم لو بن له لس لج وئلل لب رر لو لصللري لم ول ا

:15)[النفال) يعنججي الموبقججات من ذلك عد في الحاديث في وجاء]16 
. الكبائر من لنه المهلكات من

لن ((:  لقججوله الحسججاب إثبات الكريمة الية فوائد ومن لكدا رد لو وهلل له لع بللل ال
رل رئو وس مسججئول فإنججك الحقججوق من وجل عز الله وبين بينك ما  فكل)) لم

بن:  وتعالى تبارك الله قال القيامة يوم عنه لل لأ وسلل لن لل لف لن ((  لذي بللل لل ا لسلل ور أ
ر

وم له وري لل بن لإ لل لأ وس لن لل لن لو للري لس ور رم ول بن*  ا بص رق لن لل لف وم   لهلل وري لل رم لع وللل لع لمللدا لب بنللدا لو رك

لن لبري لئ . ]7 :6)[العرا ف) لغدا
ول:  تعالى قال ثم رق ون ((  رم لل رك لع لف ون رر لي لرا لف ول ون ا وم لإ رتلل ور لر لن لف لت لملل وو لملل ول ا
لو لل لأ وت لق ول رذا ا لإ لن ل لو رعو بت لم بل رت رل لإ للري ل أنججه علججى دليججل هذه الية  في)) لق

ول : لقوله الله قدر من فرار رق ون ((  رم لل رك لع لف ون رر لي لرا لف ول ون ا وم لإ رت ور لر لن لف لملل
لت وو لم ول لو ا لل لأ وت لق ول لن(( :  قوله ) طيب) ا لت لم وو لم ول لو ا لل لأ وت لق ول ) متعلججق) ا
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من الواقع في معترضة جملة هذه ) ؟) (( الفراربج ) وإل) (( فررتمبج
)) (( فررتمبج متعلق القتل أو الموت من الفرار ينفعكم لن قل الفوائد

إن القتججل أو المججوت مججن الفججرار ينفعكججم لججن قججل ) ؟) (( الفراربج وإل
وهججذا معترضججة ) جملججة) فررتم (( إن الشرطية الجملة وتكون فررتم
الله قدر من فرار ل أنه منها يستفاد المعنى في أوضح

ًا رأى لو النسان لن ؟ السباب إبطال الكريمة الية من يستفاد هل  نار
ًا يهرب ؟ ل وإل يهرب هل عنه مقبلة الشجر تلتهم ، ينجججو وربمججا يهرب إذ

تنفججي اليججة هججذه قائججل قججال لججو يعنججي المخلججص هو ما لكن هذه غير هي
ًل بالسججبب العمججل كججان إذا نقول ذلك على فالجواب بالسبب العمل مبط
السججباب فإبطججال الحال كهذه أو الية كهذه يجوز ل فإنه الشرعي للحكم

يججترك النسججان كلمججا يعنججي يجوز ل هذا الشرعية الحكام بانتهاك القدرية
ًا الواجب الشرعي الحكم سججبب لكججن بجججائز ليججس ؟ جائز آثاره من خوف

ًا فيه مأذون حقيقي رأيت إذا للرجل نقول ما فلتفعله ؟ ل وإل يفعل شرع
في نقول بل صحيح هو ما هذا الفرار ينفعك ل تفر ل قف عليك مقبلة نار

لكن حقيقي وسبب شرعي فيه مأذون مباح سبب هذا لن فر الحال هذه
. يجوز ل هذا الشرعية للحكام معطلة السباب نجعل نبغي

الشججرعي وجججل عججز اللججه حكججم نفججوذ بيججان الكريمججة اليججة مججن ويسججتفاد
ولهذا إرادة فيه فلك الشرعي وأما فيه لك إرادة فل القدري أما والقدري

تعججالى اللججه لن الشججرعي الله حكم تنفيذ وجوب للشرعي بالنسبة نقول
. نعم أي شرعي حكم إسقاط يتضمن فرارهم لكون الفارين هؤلء عاب
: لقججوله قليججل فهو طال وإن الدنيا في البقاء أن الكريمة الية فوائد ومن

رذا (( لإ لن ل لو رعو بت لم بل رت رل لإ للري : أخرى آية في تعالى الله قال وقد  نعم)) لق
ول (( رع رق لتدا لريدا لم ون دد رل ال للري رة لق لر لخ رر لوال وري لن لخ لملل لقلل ى لل بت لن لول ا رمللو لل وظ رت

رل لتري .]77: )[النساء) لف
يؤخذ حياتهم على للبقاء فروا الذين هؤلء توبيخ الكريمة الية فوائد ومن
ون ((:  لهججم يقول أن نبيه الله أمر من رم لل ركلل لع لف ون رر لي لرا لفلل ول ون ا وم لإ رتلل ور لر لف
لن لت لم وو لم ول لو ا لل لأ وت لق ول ولهججذا لهججم التوبيخ سبيل على أنه لشك  وهذا)) ا
مججن تنجججون ما الحادثة هذه من ونجوتم فررتم لو ) يعني) (( وإذا:  قال

رل إل تمتعون (( ل الموت أهججل أنه المنافقين جبن من هذا ) نعم) قلري
الخججو ف أن وهججي مشكلة عليه ًيترتب أيضا وهذا ورعب وخو ف وذل جبن
: والسلم الصلة عليه موسى عن تعالى الله قال طبيعي أمر الموت من

لل لقللدا بب ((  بنللل ي لر رت لإ وللل لت وم لق رهلل ون رسللدا لم وف رف لن لخللدا لأ ون لف لن لأ رلللو رت وق )) لي
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. إشكال فيها وهذه]33: [القصص
؟...: الطالب
يكفي. ما هذا غير هذا  يقولوا أن الفرق... : كلمة الشيخ

 ؟ المعارضة : وجه الطالب
. القتججل مججن خججافوا وهججؤلء القتججل مججن خا ف أنه المعارضة : وجه الشيخ
إبطججال يسججتلزم الججذي القتججل من الخو ف قليل قبل إليه أشرنا كما القتل
وهججو لججه تسججبب لنججه القتججل مججن خججا ف هذا أما يجوز ما هذا شرعي حكم

يسججتلزم مججا فعججل لنججه يقتججل أن ممكججن موسججى ؟ ل وإل يقتل أن ممكن
.  هؤلء عند القتل

ول:  ونقول   رق ون ((  لذ ي لذا لم بللل وم ا رك رم لصلل وع لن لي له لملل بللل ون ال لد لإ لرا أ
وم ل ركلل لب

رءا وو رسو لد لأ لرا أ
وم ل رك رة لب لم وح ((:  معنى في المؤلف قال]17: )[الحزاب) لر
) لن) (( يمنعكم بهججا المججراد أن الصججواب ولكن ) يجيركم) يعصمكم

أن فالصججواب الخطأ من الممنوع يعني المعصوم ومنه المنع هي العصمة
  الله من يمنعكم ) أي) (( يعصمكم

) مججن) الللذ ي ذا (( مللن إعججراب ) هججذا) الذ ي ذا من (( قل:  وقوله
 ؟ لنا يعربها

؟...: الطالب
ًا مستتر ضمير خطأ : ل الشيخ ًا فمستتر بالياء ابتدئ وإن وجوب وإن جججواز
ًا يكون قد الحال حسب فعلى بالتاء افتتح وقججد...أنججت تشججكر مثججل وجوبجج
ًا يكون إعرابهججا فججي الججرجلن اختلفججا الن ذا طيججب هججي تشكر مثل جواز

؟ الصججواب أيهمججا ملغججاة إنهججا قججال والثججاني إشججارة اسم أنها قال أحدهما
ملغججاة تكججون فإنهججا موصججول اسججم بعدها جاء إذا لنها ملغاة أنها الصواب

ون (( مثل لذ ي لذا لم بللل رع ا لف وشلل ول ومثججل]255: )[البقججرة) لي رقلل ون ((  لذا لملل
لذ ي بل وم ا رك رم لص وع )  ) لي
ول:  وقوله رق ون ((  لذ ي لذا لم بل وم ا رك رم لص وع النفججي بججه يراد هنا ) الستفهام) لي
مجن أبلجغ فجإنه السجتفهام بصججيغة النفجي ججاء وإذا يعصجمكم أحد ل يعني

ًا يكججون لنججه المجججرد النفججي ًا نفيجج أخججبروني يقججول كججأنه بالتحججدي مشججرب
ًا بكم أراد إن الله من أحد أيعصمكم مججا كل في قاعدة هذه عرفتم ، سوء

إلججى المحض النفي عن عدل نقول أن النفي بمعنى الستفهام فيه يكون
ون (( نعم التحدي ًمعنى مشربا ليكون الستفهام لذ ي لذا لم بللل وم ا رك رم لصلل وع لي

لن له لم بل ون((  منه يمنعكم ) أي) ال لد لإ لرا أ
وم ل رك رءا لب ؟ الجججواب ) إيججش) رسو

ون(( :  يقول أحد ل لد لإ لرا أ
وم ل رك رءا لب ًا) رسو ًا ، هزيمججة أو ) هلك لججم إذا هلكجج
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ذلججك وكججل وبقيتم غلبتم إذا هزيمة أو فقتلتم قتال كان أو قتال هناك يكن
خير فإنه وجل عز الله لفعل بالنسبة أما للمكلف بالنسبة سوء لكنه سوء
أراد إن بسللوء يصريبكم و" أ المؤلججف ) قججال) أراد (( أو لحكمة لنه

اللججه رحمججه لنججه الجملة هذه قدر الله رحمه " المؤلف رحمة بكم الله
ًا ذكي يعصججمكم علججى معطوفججة " يصيبكم بسوء يصريبكم أو"  قال جد
ًا رحمة بكم الله أراد إن بسوء يصيبكم الذي ذا من أو يعني والجججواب خير
خل ف علججى بسججوء يصججيبكم أو المؤلججف قججدر وإنمججا أحد ل ًكالسابق أيضا

فإنه العصمة إلى تحتاج حتى مصيبة تعد ل الرحمة لن نعم السياق ظاهر
لن ؟ ليججش منها يعصمه الذي ذا من يقال ما رحمة بالنسان الله أراد إذا

ًا فيها النسان يتطلب ل مطلوبة الرحمة قوله قدر فلهذا منها يعصمه أحد
بكللم الللله أراد إن بسللوء أحد يصريبكم ل يعنل ي بسوء يصريبكم أو

العصججمة جعلنججا إذا التقججدير هججذا إلججى حاجججة ل أنججه الصججحيح ولكن رحمة
ًا بكم أراد إن الله من يمنعكم الذي من فالمعنى المنع بمعنى ومججن سججوء
السججوء من يمنعكم ل فالفرار رحمة بكم أراد إن رحمته من يمنعكم الذي
بكجم اللجه أراد الجتي الرحمجة لكجم يجلجب ل والبقجاء بكجم الله أراده الذي

أراد (( أو:  وقججوله البقججاء ول الفججرار ينفعكججم ل وجل عز الله بيد فالكل
ًا المؤلف ) قال) رحمة بكم والهزيمججة بالهلك الول فسرنا كنا وإذا خير

 والبقاء النصر هنا بالخير فالمراد
لن لول ((: "  تعالى الله قال  ردو لج وم لي ره ون لل لن لم له ردو بل (( غريره أ ي) ) ال

يريدا لل ررا لول((  )) ينفعهم لو لصري " عنهم الضر  يدفع)) لن
...: الطالب
مججن فججروا الججذين هججؤلء ) أي) لهم يجدون (( ل ينفعهم : عندي الشيخ
(( الضججر عنهججم يدفع أو الخير لهم يجلب أو ًينفعهم أحدا يجدوا لن القتال
يريدا لل ًا يجججدون ل فهججؤلء بججك ويعتنججي أمرك يتولى من هو ) والولي) لو أحججد

ردا:  وقوله الله سوى سبحانه الله ولية لن العامة بالولية ) يعني) (( ولري
خاصججة ووليججة أحججد كججل تشججمل عامججة وليججة قسمين إلى تنقسم وتعالى

ره:  تعالى الله قال فقط للمؤمنين بل دل ي (( ال لل لن لو لذي بل رنللوا ا لم وم آ رهلل رج لر وخ ري
لن لت لم لمدا رل دظ لل ى ال لر لإ دنو لك:  تعالى وقال]257: )[البقرة) ال لل لذ بن ((  لأ لبلل
له بل لل ى ال وو لن لم لذي بل رنوا ا لم بن آ لأ لن لو لري لف لكدا ول لل ى ل ا وو وم لملل رهلل : )[محمججد) لل
بم:  تعالى قوله فمثل العام بمعنى أما]11 رث ددوا ((  لل ى رر له لإ بل رم ال ره وول لم

بق لح ول كل عن ولي تعالى الله لن العامة الولية هذه فإن]62: )[النعام) ا
(( ول:  وقوله والسلطان والملك التدبير هو الذي العام المعنى في أحد
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را ). ) نصرير
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